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It is by faith that we touch Jesus Christ, it 
is by faith that we see him. To manifest 

the faith of this woman who touches him, 
Jesus said: «I felt that a virtue had come 
out of me», evidence that the divinity is 

not enclosed in the narrow bounds of 
human nature, and in the prison of the 

body, but that its eternal power overflows 
in-beyond the limits of our weak nature. 
It is not by an act of human power that 

the people of the Gentiles are delivered; it 
is the grace of God that unites all the 
nations who, by a still imperfect faith, 

incline eternal mercy to it. So if we are to 
obtain our healing, let us touch by faith 
the edge of the garment of Jesus Christ, 

no one can touch it without it knowing it. 
Blessed is he who touches the least part 
of the Word, for who can understand it 

all?  

   Third Sunday of Great Lent:  
Sunday of Hemorrhaging Woman  

 األحد الثالث من الصوم الكبير : أحد شفاء النازفة 
Reading: 2 Corinthians 7:4-11 

Gospel: St Luke 8:40-56 



PLEASE REMEMBER OUR LADY OF PEACE 
MARONITE CATHOLIC PARISH OF CALGARY 

IN  YOUR WILLWILL 

OUR LADY OF PEACE PARISH - CALGARY 
MARONITE CATHOLIC  Church 

COLLECTION SUMMARY  
(Feb. 21ST –28th, 2021) 
 

COLLECTION:  

$ 885.00 

We will celebrate the feast of Saint Joseph, 
on Friday, March 19

th
,  2021 at 6:30 p.m. 

 القديس البطريرك يوحنا مارون المعترف

 مارس ٢يحتفل في 

كلّما صنعتم هذا مع أحد إخوتي هؤالء الصغار فلي »مار يوحنّا مارون المعترف 

( ولد يوحنّا مارون في قرية سروم قرب أنطاكية من 25:40)مت  «قد صنعتموه
والدَين مؤمنَين. تربّى تربيةً سامية. ثّم انتقل إلى دير مار مارون على ضفاف نهر 
العاصي. لبس ثوب الرهبنة وُرقّي إلى الكهنوت ودُعي مارون. رسمه الكاردينال 

. أتى إلى لبنان حامالً معه هامة 676يوحنّا فيالدلفيا أُسقفًا على جبل لبنان سنة 
مار مارون. إِتَّخذ له مركًزا في منطقة كفرحي حيث يحمل الدير اسمه. سنة 

، اجتمع رؤساء جبل لبنان واختاروا يوحنّا مارون بطريرًكا على الموارنة. 685
تفشَّى داُء الطاعون في منطقته، فراح يتفقّد المرضى ويشفيهم بصالته. رقد 

 . له نافور للقدّاس معروف باسمه.707آذار سنة  2بالرّب في 

 أقوال القديسين

 
The Procession of the Cross and the Ziyah will be 

held every FRIDAY AT 6:30 P.M. 



The contrast between the pressure of the crowd and the touch of faith has often been 

insisted on, and carries a great lesson. There was no real connection between the 

touch of her finger and her healing, but she thought that there was, and Christ 

stoops to her childish thought, and lets her make the path for His gift. ‘According to 

thy faith be it unto thee. On the background of the previous scene, the hemorrhaging 

woman touches the fringe of Jesus’ cloak and she is healed. The Lord asked who 

touched him? Peter answered and the Apostles were astonished. 

على خلفية المشهد السابق، المرأة المنزوفة تلمس طرف ثوب يسوع وتشفى. السيد يسأل من لمسه وبطرس يجاوب 

 والرسل مندهشون مما يجري. 

 األب عبدو بدوي

 يا ٱْبنَتِي، إِْيَمانُِك َخلََّصِك! إِْذَهبِي بَِسالم!

تذّكرنا الكنيسة، في هذا األحد، بشفاء المرأة المنننزوفنة النمنزمنننة، 
وتعلّمنا أن اإليمان هو المدخل إلى الحياة المنسنينحنيّنة النحنقّنة  لنقند 
آمنت تلك المصابة بنزف دم، طوال اثنتي عشرة سنة، فُشفيت منن 
لمسها لرداء يسوع، ألّن قنّوة عنبنينبنة منننه أعنادت إلنينهنا النعنزم 

 والحياة، فصارت مثال المؤمن الواثق من الخالص.

(  تعبّر عن فرح القدّيس بولس، وتعزيته 11-7/4قور  2الرسالة )
الكبرى برجوع طيطس إليه، حامالً معه أخباًرا ساّرة من منؤمننني 
قورنتس، وقد تابوا على أثر قراءتهم للرسالة القاسنينة النتني سنبنق 
بولس فوّجهها إليهم، وفتحوا قلوبهم لنلنننعنمنة، وعنادوا إلنى سنابنق 
عهدهم في عالقتهم الطبيعيّة ببولس، بعد أن كناننوا منننغنلنقنينن فني عنتنمنة كنبنرينا نهنم 
وأنانيّتهم ورافضين لبولس ولإلنبيل معًا. والتطبيق واضح على واقع تلنك النمنننزوفنة 
المنغلقة على ذاتها في بيتها، المنبوذة والمعتبرة نبسة وخاطئة، ال يحّق لها منخنالنطنة 
جماعة شعب هللا! فكم كان فرحها عظيًما عندما شفاها الرّب وأعلى إيماننهنا ومندحنهنا 

   أمام البموع كلّها!

(  ربّما كان اختيار شفناء النمنننزوفنة، هنذا األحند، بنعند شنفناء 56-8/40اإلنبيل )لو 
األبرص، األحد الماضي، مسنودًا إلنى أّن النبنرص فني النلنحنم، والنننزف فني الندم، 
يُعتبران كالهما في نظر الشنرينعنة، منرًضنا جسنديحنا وروحنيحنا منعًنا، وُمنعنديًنا ينحنّرم 
صاحبهما من مخالطة الناس. وبهذا يكون كالهما رمًزا للبشريّة النخناطنئنة والصنا نرة 
إلى الموت والهالك. والبمع بين الشفاءين يُظهر أّن ليسوع وحده السنلنطنان النمنطنلنق 
على شفاء اإلنسان، من لحم ودم، أيحا كنان منرضنه! الشنفناء ينتنّم بنلنمنسنة منن يسنوع 
لألبرص، وبلمسة من المنزوفة لطرف رداء يسوع  وهذا إشارة إلى األسرار المقدسة 

سة. رة ومقدِّ  التي لها طابع ملموس، ولها أيًضا قّوة روحيّة خفيّة مطّهِ

 تفسير أيقونة "المرأة المنزوفة"

Prodigal Woman Sunday, Prodigal Woman Sunday, March 7March 7
thth

, 2021, 2021 
Reading (2 Cor 13: 5 – 13)  -  Gospel (Luke 15: 11 – 32) 

NEXT SUNDAY  



Dear parents  
If you would like that your children do his 

first communion this year please fill the 
form in the church website  
www.maronitecalgary.com  

Classes will start soon. 
First Communion date has not been set yet 

but will be in last week of May 2021 

We welcome all parishioners back for another year of cooperation and prosper-

ity in our Lord, Jesus Christ.  Our Lady of Peace pastor and parishioners would 

like to welcome all visitors and families who are new to the parish family. 

This space is available for 

you add  

Business Card size 250$  

for one year advertising 

term  

Half page size 500 $  

for one year advertising term. 

 Space available for your advertising 

Please call the church to reserve it.   

We publish this page weekly on 

our church Facebook page, the 

Church Website as well as by 

emailing Weekly Newsletter to 

our Parishioners. 

http://www.maroniteparishcalgary.com/

